
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sel Surya 

Konversi energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik dilakukan oleh 

komponen yang disebut sel photovoltaic (sel PV). Sel PV pada dasarnya 

semikonduktor dioda yang memiliki sambungan P-N. Dalam semikonduktor 

ini terbentuk tiga daerah berbeda, yaitu daerah tipe P, N dan pengosongan 

(deplesi). Pada daerah tipe P mayoritas pembawa muatannya adalah hole, 

sedangkan pada daerah tipe N mayoritas pembawa muatan adalah elektron. 

Daerah deplesi memiliki medan listrik internal dengan arah dari N ke P. Saat 

radiasi matahari mengenai sel surya maka akan terbentuk elektron dan hole. 

Karena pengaruh medan listrik internal pada daerah deplesi maka 

menyebabkan hole bergerak menuju daerah P dan elektron bergerak menuju 

daerah N. Perpindahan hole dan elektron ini menghasilkan arus yang disebut 

arus fotodifusi. Selain itu pada daerah deplesi dapat pula terjadi pasangan hole 

dan elektron karena pengaruh medan yang sama yang akan bergerak menuju 

ke arah mayoritasnya, sehingga menghasilkan arus generasi. 

 

Pada aplikasinya, tenaga listrik yang dihasilkan oleh satu modul sel surya 

masih cukup kecil, maka dalam pemanfaatannya beberapa modul digabungkan 
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dengan cara hubungan seri maupun paralel yang disebut array. Bentuk array 

ini yang banyak diaplikasikan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). 

Hirarki modul sel surya ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut: 
 

 

Gambar 2.1 Hirarki Modul Sel Surya (Sel-Modul-Array) 
[3]

 

 

2.2 Karakteristik Sel Surya 

2.2.1 Rangkaian Ekivalen Sel Surya 

Rangkaian ekivalen sel surya terdiri dari sebuah photocurrent (Iph), 

sebuah dioda, hambatan seri (Rs) dan hambatan paralel (Rsh), seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut.  

 

Gambar 2.2 Rangkaian Ekivalen dari Sel Surya 

S 
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Dari rangkaian di atas, light generated current atau photocurrent (Iph) 

adalah arus yang dihasilkan langsung akibat penyinaran sinar matahari 

pada sel surya. Arus ini bervariasi secara linear dengan radiasi matahari 

dan tergantung pada suhu yang diberikan. Hambatan Rsh dan Rs 

menunjukkan hambatan intrinsik paralel dan seri dari sel. Biasanya nilai 

Rsh lebih besar dibandingkan Rs. Persamaan 2.1 menjelaskan prinsip 

sederhana dari rangkaian ekivalen sel surya di atas. Besarnya arus sel 

surya (Ipv ) adalah pengurangan dari arus Iph, arus dioda (ID ) dan arus 

hambatan paralel (Irsh ), yang dirumuskan sebagai berikut.: 

Ipv = Iph - ID - Irsh          (2.1) 

Persamaan di atas dapat dijabarkan dengan persamaan berikut :
[4]

 

Ipv = Np Iph − Np Is   exp
q Vpv +Ipv Rs 

Ns nk Tc
− 1 −

 Vpv +Ipv Rs 

Rsh
   (2.2) 

Dimana: 

Is  = Arus saturasi sel surya 

q = Elektron = 1.6 x 10
-19

 C 

Vpv  = Tegangan pada sel 

Tc = Suhu kerja sel 

Rs  = Hambatan seri 

Rsh  = Hambatan shunt 

n = Faktor ideal  

k = Konstanta Boltzmann =1.38 x 10
-23

 J/K 

Ns  = Jumlah sel surya yang disusun seri 

Np  = Jumlah sel surya yang disusun paralel 
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Dari persamaan 2.2 di atas masih terdapat 5 parameter yang belum 

diketahui. Lima parameter tersebut adalah arus photovoltaic (Iph), arus 

saturasi sel surya (Is), hambatan seri (Rs), hambatan paralel (Rsh) dan 

besarnya faktor ideal dioda (n). Berikut ini adalah persamaan untuk 

mencari arus Iph dan arus Is untuk memodelkan sel surya, yaitu:
[5]

 

 Arus photovoltaic, Iph: 

Iph =  Isc + Ki Tc − Tref    
𝛽

𝛽𝑟𝑒𝑓
      (2.3) 

Dimana: 

𝛽 = Solar irradiance 

𝛽𝑟𝑒𝑓  = Solar irradiance reference =1000 W/m
2
 

Ki  = Koefisien suhu dari arus Isc 

Isc  = Arus hubung singkat pada suhu kerja 

Tref = Suhu referensi = 25 °C = 298 K 

Irs  = Arus saturasi gelap 

 

 Arus saturasi sel surya, Is: 

Is atau arus saturasi dioda adalah bagian dari arus balik di dioda yang 

disebabkan oleh difusi pembawa minoritas dari daerah netral ke 

daerah deplesi. Besarnya arus saturasi ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

 Is = Irs   
Tc

Tref
 

3
exp  

qEg

nk
 

1

Tref
−

1

Tc
     (2.4) 

Dimana: 

Eg = Energi Gap  
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 Arus saturasi gelap, Irs: 

Irs = Isc−ref  exp qVoc−ref Nsk nTref  − 1       (2.5) 

Dimana: 

Isc−ref  = Arus hubung singkat pada standar test condition 

Voc−ref  = Tegangan hubung singkat pada standar test conditions 

 

Untuk parameter hambatan seri (Rs) dan ideal faktor (n), terdapat tiga 

metode dalam menentukan parameter tersebut. Pertama adalah metode 

simplified explicit yang merupakan metode yang disederhanakan secara 

eksplisit berdasarkan pada beberapa penyederhanaan rumusan awal. 

Kedua adalah metode lereng (slope) yang didasarkan pada algoritma 

pada perhitungan geometri. Dan ketiga adalah metode iteratif yang 

sebagian didasarkan dari algoritma pada resolusi numerik. Dalam 

penelitian ini, digunakan metode simplified explicit untuk menentukan 

parameter Rs dan n, sebagai berikut :
[6] 

 Hambatan Seri, Rs : 

Rs = 

NsnkTc
q

ln 1-
Im
Isc
 +Voc −ref  - Vm

Im
     (2.6) 

 Ideal Faktor, n: 

n = 
q 2Vm−Voc −ref   

Ns kT 
Isc

Isc −Im
+ln 1−

Im
Isc

  

     (2.7) 

Dimana: 

Im  = Arus maksimum sel surya 

Vm  = Tegangan maksimum sel surya 
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Hambatan shunt idealnya dibuat dengan nilai hambatan yang sebesar-

besarnya. Agar didapat nilai yang besar, maka diasumsikan besar dari 

Isc − Ix = 1 mA dan Vsc = 0 V. Ix  merupakan besarnya arus yang 

mengalir pada hambatan shunt setelah melewati setiap cabang dioda 

dan hambatan seri. Dan penentuan nilai hambatan shunt ini pada 

kondisi standar, sehingga diperoleh sebagai berikut: 
[7] 

Rsh = 
0,5Voc −Vsc

Isc −Ix
        (2.8) 

Dimana: 

Voc  = Tegangan open circuit sel surya 

Vsc  = Tegangan short circuit sel surya 

Isc  = Arus hubung singkat pada suhu kerja 

 

2.2.2 Kurva Karakteristik Sel Surya  

Sel surya memiliki kurva karakteristik yang menunjukkan hubungan 

antara arus dengan tegangan keluaran (kurva I-V) dan daya dengan 

tegangan keluaran sel surya (kurva P-V). Kurva ini ditunjukan pada 

Gambar 2.3 berikut: 
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Gambar 2.3 Kurva Karakteristik Arus-Tegangan dan Daya-Tegangan 

pada Sel Surya 
[8]

 

 

Pada saat keluaran sel surya tidak terhubung dengan beban (open cicuit) 

maka tidak ada arus yang mengalir dan tegangan pada sel berada pada 

nilai maksimum, disebut tegangan open circuit (Voc). Pada keadaan 

lain, saat keluaran sel surya dihubung singkatkan (short cicuit) maka 

arus bernilai maksimum, yang disebut arus short circuit (Isc). Selain itu 

terdapat nilai daya maksimum (Pmp) yang dapat dihasilkan pada saat 

tegangan maksimum (Vmp) dan arus maksimum (Imp). Titik dimana nilai 

arus dan tegangan pada titik yang menghasilkan daya terbesar disebut 

dengan Maximum Power Point (MPP). 
[7] 

 

Perubahan irradiance, suhu dan susunan sel surya (disusun secara seri 

atau paralel) dalam modul berpengaruh terhadap parameter utama sel 

surya yaitu arus, tegangan dan daya keluaran dari sel surya. 

Karakteristik kurva hubungan antara arus dan tegangan (kurva I-V) 

P 
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serta daya dan tegangan (kurva P-V) dianalisa berdasarkan variasi 

irradiance, suhu dan susunan sel surya dalam modul. Pengaruh 

perubahan irradiance, suhu dan susunan sel surya terhadap keluaran 

dari sel surya adalah sebagai berikut: 
[9]

 

a. Efek Variasi Irradiance terhadap Arus, Tegangan dan Daya 

Irradiance sangat mempengaruhi besar kecilnya arus yang 

dihasilkan. Hal ini berdasarkan persamaan 2.3, yaitu : 

Iph =  Isc + Ki Tc − 298    
β
βref

     

Terlihat bahwa irradiance sel surya berbanding lurus dengan arus 

yang dihasilkan. Artinya semakin berkurang irradiance yang 

mengenai sel surya maka semakin berkurang arus yang dihasilkan 

oleh sel surya. 

 

Gambar 2.4 Kurva Karakteristik Akibat Variasi Irradiance Matahari 

 

 

Gambar 2.4 di atas menunjukkan bahwa arus short circuit 

mengalami penurunan ketika irradiance yang diterima oleh sel 
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surya berkurang. Hal ini karena saat irradiance yang berkurang 

menyebabkan elektron-elektron yang terlepas semakin sedikit 

sehingga arus listrik yang dihasilkan menurun. Irradiance juga 

berpengaruh terhadap perubahan tegangan open circuit. Tegangan 

open circuit semakin berkurang ketika irradiance dikurangi, namun 

perubahan yang dihasilkan tidak signifikan atau perubahannya 

sangat kecil. Karena irradiance yang mengenai sel surya 

mempengaruhi keluaran dari sel surya maka daya yang dihasilkan 

pun terpengaruh. Daya merupakan perkalian antara arus dan 

tegangan, sehingga nilai daya yang dihasilkan sel surya akan 

menurun saat irradiance yang diterima menurun. 

 

b. Efek Variasi Suhu terhadap Arus, Tegangan dan Daya 

Selain jumlah irradiance yang mempengaruhi keluaran dari sel 

surya, suhu juga sangat berpengaruh, yaitu semakin besar suhu 

maka nilai tegangan open circuit akan semakin kecil. Hal ini 

disebabkan penurunan energi gap ketika suhu meningkat. Hal ini 

juga diungkapkan oleh Hans Joachim Moller (1993) dengan 

menggunakan persamaan berikut: 
[10] 

Voc =
1

q
 Eg + kT ln

Iph

Is
         (2.9) 

 

Dari hubungan persamaan 2.9 terlihat bahwa tegangan open cicuit 

berbanding lurus dengan energi gap dari semikonduktor penyusun 

sel surya. Sehingga semakin menurun energi gap maka semakin 
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menurun tegangan Voc . Gambar 2.5 berikut adalah kurva yang 

menunjukkan kurva karakteristik akibat variasi suhu. 

 

Gambar 2.5 Kurva Karakteristik Sel Surya Akibat Variasi Suhu  

 

Gambar 2.5 di atas menunjukkan bahwa perubahan arus akibat 

perubahan suhu tidak terlalu signifikan, namun tetap akan 

bertambah besar saat suhu semakin besar. Perubahan daya 

maksimum akan semakin menurun saat suhu semakin bertambah 

besar, hal ini karena tegangan maksimum berkurang terhadap 

kenaikan suhu. 

 

c. Susunan Seri Sel Surya dalam Modul 

Penyusunan seri akan meningkatkan tegangan tetapi arus konstan. 

Tegangan total yang dihasilkan adalah penjumlahan dari tegangan 

yang dihasilkan oleh modul (Voc 1+Voc 2), hal ini sesuai dengan 

hukum Kirchoff. Gambar 2.6 berikut menunjukkan kurva 

karakteristik akibat pemasangan modul secara seri. 
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Gambar 2.6 Kurva Karakteristik Akibat Pemasangan Modul Secara 

Seri 
[11]

 

 

 

d. Susunan Paralel Sel Surya dalam Modul 

Susunan paralel sel surya dalam modul menunjukkan bahwa akan 

meningkatkan arus tetapi tegangan konstan seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.7. Arus total yang dihasilkan adalah penjumlahan 

dari arus yang dihasilkan modul (I1+I2), hal ini sesuai dengan 

hukum Kircoff. 

 

 

Gambar 2.7 Kurva Karakteristik Akibat Pemasangan Modul Secara 

Paralel 
[11]
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e. Kombinasi Susunan Seri dan Paralel Sel Surya dalam Modul 

Kombinasi susunan seri dan paralel menghasilkan daya yang besar 

dengan meningkatkan arus dan tegangan. 

 

2.2.3 Karakteristik Pembebanan pada Sel Surya 

Sel surya memiliki karakteristik pada saat pembebanan yang 

dipengaruhi oleh besarnya resistansi. Karakteristik tersebut ditunjukkan 

pada Gambar 2.8 berikut : 

 

 

Gambar 2.8 Kurva Karakteristik Pembebanan Sel Surya 
[12]

 

 

Gambar 2.8 di atas menunjukkan bahwa untuk pembebanan dengan 

nilai resistansi kecil maka sel surya akan beroperasi pada daerah kurva 

MN, dimana sel beroperasi sebagai sumber arus yang konstan atau arus 

short circuit. Pada sisi lain, jika nilai resistansi besar maka sel surya 

beroperasi pada daerah kurva PS, dimana sel beroperasi sebagai sumber 

tegangan yang konstan atau tegangan open circuit. Jika diberikan 

dengan hambatan optimal Ropt, maka sel surya menghasilkan daya 

maksimal dengan tegangan dan arus maksimal yaitu pada titik A. 
[11] 
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2.3 Buck Converter 

Buck converter adalah konverter yang menghasilkan tegangan keluaran yang 

lebih kecil dari tegangan masukannya. Tegangan keluaran yang dihasilkan 

mempunyai polaritas yang sama dengan tegangan masukannya. Buck 

converter biasa disebut juga sebagai step-down converter. Gambar 2.9 berikut 

merupakan rangkaian dari buck converter:  

 
Gambar 2.9 Topologi Buck Converter 

 

Pada dasarnya, buck converter merupakan salah satu jenis dari topologi 

switching power supply yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian power dan 

bagian kontrol. Bagian power berfungsi untuk konversi tegangan, yang 

termasuk komponen-komponen di dalamnya adalah switch dan filter output. 

Bagian kontrol berfungsi untuk mengontrol state ON-OFF dari switch yang 

terdapat di dalam rangkaian. Buck converter dapat dioperasikan dalam 2 

mode, yaitu, continuous conduction mode dan discontinuous conduction 

mode. Di dalam continuous conduction mode, arus akan terus mengalir 

melewati induktor atau dengan kata lain arus pada induktor tidak akan pernah 

mencapai nilai nol (0). Di dalam discontinuous conduction mode, arus yang 
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mengalir melewati induktor akan bernilai nol (0) untuk rentang waktu tertentu. 

Nilai induktor yang dipilih akan menentukan mode yang akan digunakan. 

 

2.3.1 Prinsip Kerja Buck Converter 

Di dalam menganalisa prinsip kerja buck converter, terdapat 2 state, 

yaitu, state ON dan state OFF. Ketika pada state ON atau saklar pada 

kondisi ON, arus sumber mengalir melalui induktor L menuju output 

beban kapasitor dan resistor hingga tegangan keluaran mendekati 

tegangan masukan. Ketika pada state OFF atau saklar pada kondisi 

OFF, terjadi pembalikan polaritas sehingga energi yang tersimpan pada 

induktor akan mengalir terbalik berdasar tegangan yang tersimpan pada 

kapasitor hingga terjadi pengurangan pada kapasitor. Proses pengisian 

dan pengosongan inilah yang menyebabkan tegangan keluaran selalu 

lebih rendah dari tegangan masukannya. Untuk mempermudah dalam 

menganalisa rangkaian buck, Gambar 2.10 berikut ini merupakan state 

dari rangkaian buck pada saat state ON dan state OFF: 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

Gambar 2.10 Rangkaian Buck pada (a) State ON dan (b) State OFF 
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Secara matematis, waktu dari state ON dan state OFF dapat ditulis ke 

dalam persamaan berikut: 

TON = D x TS          (2.10) 

TOFF =  1 − D  x TS        (2.11) 

Dimana : 

TON     = Periode saat kondisi ON 

TOFF   = Periode saat kondisi OFF 

TS     = Periode Satu Siklus (TON  + TOFF ) 

D    = Duty Cycle 

 

Bentuk gelombang berdasarkan rangkaian Gambar 2.10 untuk arus 

yang melawati komponen switch Q1(IQ1), arus pada dioda (ID ), arus 

pada induktor (IL) serta tegangan keluaran ( Vo) diperlihatkan dalam 

gambar berikut ini:  

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

 

 

 

(d) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Bentuk Gelombang Arus IQ1, ID , IL  dan Vo  
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State ON 

Ketika berada pada state ON, switch Q1 akan berfungsi sebagai saklar 

yang menutup (konduksi) selama interval waktu dt, maka arus dari 

tegangan sumber Vin  akan mengalir melalui induktor L, beban dan 

kembali lagi ke sumber. Karena tegangan yang diberikan kepada 

induktor konstan, maka arus yang melewati induktor meningkat secara 

linier seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.11. Dalam kondisi 

saklar menutup ini dapat diturunkan persamaan sebagai berikut : 

Vin   =  VL + Vo             (2.12) 

VL    = Vin − Vo     

L
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 = 𝑉𝑖𝑛 − Vo  

L 𝑑𝑖 = (𝑉𝑖𝑛 − Vo) 𝑑𝑡 

Karena lama waktu dt adalah selama saklar pada kondisi menutup atau 

ON, maka : 

L 𝑑𝑖 = (𝑉𝑖𝑛 − Vo) 𝑡𝑜𝑛       (2.13) 

𝑑𝑖 =  
𝑉𝑖𝑛−Vo

𝐿
  𝑡𝑜𝑛 

 

State OFF 

Ketika berada pada state OFF, Q1 menjadi terbuka mengakibatkan arus 

dari sumber input tidak dapat mengalir melewati switch ini. Sehingga 

sumber dari tegangan output sekarang berasal dari induktor dan 

kapasitor dimana dioda D menjadi aktif. Arus mengalir dari induktor L 

ke beban melalui dioda dan kembali menuju induktor L. Karena 
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tegangan induktor menjadi lebih kecil dibandingkan saat state ON dan 

konstan, maka arus yang melewati induktor akan menjadi turun secara 

linier seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

 

Pada kondisi saklar membuka, dapat diturunkan persamaan sebagai 

berikut : 

VL = Vo              (2.14) 

L
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 = Vo  

L 𝑑𝑖 = Vo𝑑𝑡 

Karena lama waktu dt adalah selama saklar pada kondisi membuka atau 

OFF, maka : 

L 𝑑𝑖 = Vo  𝑡𝑜𝑓𝑓        (2.15) 

𝑑𝑖 =  
Vo

𝐿
  𝑡𝑜𝑓𝑓 

 

Dengan menggabungkan persamaan 2.13 dan 2.15 akan diperoleh 

hubungan antara tegangan masukan dan keluaran, sebagai berikut: 

VO = Vin  x D         (2.16) 

Dimana : 

VO    = Tegangan keluaran 

Vin   = Tegangan masukan 

D  = Duty cycle  

 

Jika menggunakan asumsi bahwa rangkaian tidak mengalami rugi-rugi 

maka dapat diturunkan sebagai berikut: 
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Vin Iin = VoIo = D Vin Io         (2.17) 

Sehingga arus masukan rata-rata adalah : 

Iin = D Io          (2.18) 

 

2.3.2 Penentuan Filter LC 

Agar sistem beroperasi pada daerah yang kontinyu maka arus induktor 

harus tetap kontinyu dalam satu periode. Gambar 2.12 menunjukkan 

arus dari induktor selama satu periode dalam keadaan tunak. Pada 

sistem buck converter, arus rata-rata induktor IL  dalam kondisi tunak 

adalah sama dengan arus beban Io . Gambar 2.12 menunjukkan bahwa 

arus induktor berada pada sekitar arus rata-ratanya dengan nilai arus 

maksimum sebesar Io + ∆IL  dan arus minimum Io − ∆IL. 

 
Gambar 2.12 Arus Induktor 

 

Dalam menentukan besarnya nilai induktor dapat menggunakan 

persamaan berikut : 
[11]

 

∆IL = 
V in D(1−D)

f L
  

L = 
V in D(1−D)

f ∆IL
        (2.19) 
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Dimana: 

L   = Nilai induktor (induktansi) 

Vin   = Tegangan masukan 

D  = Duty cycle 

∆IL  = Ripple arus 

f = Frekuensi 

 

Tegangan keluaran sistem pada kenyataannya tidak dapat bernilai 

konstan secara sempurna. Hal ini dikarenakan kapasitor yang digunakan 

akan terus melakukan pengisian dan pelepasan muatan. Pada tegangan 

keluaran sistem Vo akan terdapat ripple tegangan (∆V). Dalam 

penentuan besarnya ripple tegangan dapat menggunakan persamaan 

berikut ini : 

∆V = 
V in D 1−D 

8LC f2          (2.20) 

Sehingga besarnya nilai kapasitor adalah : 

C = 
V in D 1−D 

8L∆Vf2          (2.21) 

Dimana: 

C   = Nilai Kapasitor  

∆V = Ripple tegangan 
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2.4 Arduino Mega 2560  

2.4.1 Gambaran Umum  

Arduino Mega 2560 adalah sebuah board mikrokontroler yang 

didasarkan pada ATMega 2560. Arduino Mega 2560 ini mempunyai 54 

pin digital input/output (15 diantaranya dapat digunakan sebagai output 

PWM), 16 input analog, 4 UARTs (hardware serial port), sebuah 

osilator kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, 

sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Gambar 2.13 berikut 

menunjukkan gambar fisik dari Arduino Mega 2560. 

 

 

Gambar 2.13 Fisik Arduino Mega 2560 

 

2.4.2 Spesifikasi Arduino Mega 2560  

Spesifikasi dari Arduino Mega 2560 ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1 Ringkasan Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler ATMega2560 

Tegangan pengoperasian 5V 
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Tegangan input yang disarankan 7-12V 

Batas tegangan input 6-20V 

Jumlah pin I/O digital 54 (15 untuk keluaran PWM) 

Jumlah pin input analog 16 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Clock Speed 6 MHz 

 

 

2.4.3 Daya (Power) Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 dapat dicatu melalui koneksi USB atau dengan 

sebuah catu daya eksternal. Arduino Mega 2560 memiliki pin-pin daya, 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. VIN. Tegangan input ke board Arduino Mega 2560 ketika board 

sedang menggunakan sumber catu daya eksternal.  

b. 5V. Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari 

regulator pada board.  

c. 3,3 V. Sebuah catu 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. 

Arus maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

d. GND. Pin ground. 

e. IOREF. Pin ini menyediakan tegangan referensi sesuai dengan yang 

mikrokontroler operasikan.  
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2.4.4 Input dan Output 

Setiap 54 pin digital pada Arduino Mega 2560 dapat digunakan sebagai 

input dan output menggunakan fungsi pinMode ( ), digitalWrite ( ) dan 

digitalRead ( ). Fungsi-fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. 

Setiap pin dapat memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 

mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up (terputus secara default) 20-

50 kOhm. Selain itu, beberapa pin mempunyai fungsi-fungsi spesial 

sebagai berikut : 

 Serial: 0 (RX) dan 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) dan 18 (TX); Serial 

2: 17 (RX) dan 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) dan 14 (TX). 

Digunakan untuk menerima (RX) dan memancarkan (TX) serial data 

TTL (Transistor-Transistor Logic). Pin 0 dan 1 ini dihubungkan ke 

pin-pin yang sesuai dari chip Serial ATmega16U2 USB-ke-TTL. 

 External Interrupts: 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 

5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), and 21 (interrupt 2). Pin-pin 

ini dapat dikonfigurasikan untuk dipicu sebuah interrupt (gangguan) 

pada sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau penurunan yang besar, 

atau suatu perubahan nilai.  

 PWM: 2 sampai 13 dan 44 sampai 46. Memberikan 8-bit PWM 

output dengan fungsi analogWrite ( ). 

 SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Pin-pin ini 

mendukung komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

 LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 

13, yang dapat menyala (saat HIGH) dan mati (saat LOW). 

http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
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 TWI: 20 (SDA) dan 21 (SCL). Pin ini mendukung komunikasi TWI 

menggunakan Wire Library.  

 

2.5 Gate Driver  

Rangkaian gate driver adalah rangkaian yang berfungsi sebagai penghubung 

antara rangkaian daya dengan rangkaian kontrol. Rangkaian driver 

memindahkan sekaligus menguatkan sinyal pemicu (pulsa kontrol) dari 

rangkaian kontrol untuk menggerakkan saklar semikonduktor pada rangkaian 

daya. Salah satu jenis ic gate driver adalah HCPL3120. Ic ini merupakan salah 

satu driver penggerak saklar daya yang secara khusus dirancang untuk 

penggunaan saklar daya jenis IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) dan 

sangat baik untuk penggerak gate saklar daya mosfet. Konstruksi HCPL3120 

terdiri dari sebuah dioda led sebagai pengkode informasi sinyal masukkan dari 

rangkaian kontrol dan pada bagian keluaran yang terhubung dengan rangkaian 

daya terdiri dari kombinasi transistor NPN sebagai jalan masuk arus sumber 

menuju rangkaian daya. Amplitudo tegangan yang dikeluarkan dari driver 

adalah sama dengan nilai tegangan yang diberikan kepada pin VCC pada 

driver ini. Gambar 2.14 berikut adalah functional diagram dari HCPL3120. 

 
Gambar 2.14 Functional Diagram HCPL3120 


